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Ata da Quadragésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belterra, 1 

realizada aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, com início às 2 

nove horas e quinze minutos, sob direção do Senhor Presidente Sérgio Cardoso de 3 

Campos estando na Primeira Secretaria o Vereador Rubiney de Miranda Braga e 4 

como Segundo Secretário o Vereador Jurandy Batista Dantas. Implorando a 5 

proteção de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. Passou a palavra 6 

aos Vereadores para as considerações iniciais. O Vereador Amarildo Rodrigues dos 7 

Santos, do PSC, após os cumprimentos regimentais falou que em dois mil e 8 

dezenove algumas coisas precisam ser revistas, onde uma das questões polêmicas 9 

é a carga horária dos servidores, pois alguns setores têm necessidade de oito horas, 10 

porém a gratificação de alguns continua a mesma. Que na Sessão passada foi 11 

abordado quanto ao trânsito, onde precisam buscar a municipalização do trânsito, 12 

pois vidas estão sendo ceifadas, havendo necessidade de cada um conduzir seu 13 

veículo de forma responsável. Enfatizou sobre a necessidade de concurso público 14 

para agente de trânsito. Que desde dois mil e dezessete esteve como secretário de 15 

administração e recebeu uma equipe de empresários que tem interesse de reativar o 16 

aeroporto de Belterra. Relatou que em conversa com a Secretária de Meio 17 

Ambiente, a mesma expôs que para realizar o projeto ambiental do aeroporto há 18 

uma série de normas. Que possam apresentar não só requerimento pedindo 19 

melhorias de iluminação pública e das ruas, mas projetos de crescimento para o 20 

município. O Vereador Antonio Rocha Junior, do MDB, não se pronunciou no 21 

primeiro expediente. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, do PT, após os 22 

cumprimentos regimentais relatou que esta Sessão marca o encerramento dos 23 

trabalhos legislativos do ano em curso. Que fazendo o balanço dos trabalhos, 24 

enquanto legisladores estão em contato com a população, e acabam ouvindo as 25 

demandas e trazem a esta Casa o vem do povo. Que há solicitações que 26 

pessoalmente pode atender, porém há outras que ultrapassam o orçamento 27 
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enquanto Vereador. Que sente-se frustrado enquanto Vereador, em razão do não 28 

atendimento de algumas demandas da população que não dependia exclusivamente 29 

da sua ação enquanto legislador, como iluminação pública, recuperação do ramais. 30 

Que hoje está instalado no Executivo municipal quem não ver por esse lado, mas a 31 

sigla partidária de quem assina o documento. Que assumiu como medida que todos 32 

os documentos apresentados, anexa abaixo assinado, pois há um maior respaldo e 33 

caso o Prefeito não assuma encaminha as comunidades a alegação do executivo.  34 

Que esses dois anos o Legislativo foi desrespeitado, pois não houve abertura para 35 

uma conversa, e que o Prefeito deveria fazer como o Vice Prefeito, que acompanha 36 

as Sessões. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, do DEM, após os 37 

cumprimentos de estilo agradeceu a Deus pela oportunidade. Deixou registradas as 38 

demandas que a população relatou de forma democrática. Falou sobre as 39 

Festividades de Santa Luzia que aconteceram na Vila 129. Relatou que a fibra ótica 40 

está sendo instalada no município que terá internet de qualidade através do 41 

NavegaPará. O Vereador Jurandy Batista Dantas, do PV, após os cumprimentos 42 

regimentais, relatou que alguns requerimentos foram atendidos, por meio de parceria 43 

com instituições, pois as condições financeiras da Prefeitura não eram das melhores.     44 

O senhor Presidente relatou que não se sente frustrado quanto ao governo, pois 45 

houve um avanço no município em especial a contabilidade, pois os funcionários 46 

estão com salários em dias, apesar de alguns impasses. Disse que é governo, e não 47 

quer que contas sejam repassadas a próxima gestão. Enfatizou que o Vereador 48 

José Helivelton é uma pessoa de ética e de moral. Falou que gostaria de quebrar o 49 

protocolo e passar a palavra ao Prefeito em exercício. Com a palavra o 50 

excelentíssimo senhor Davirley Sampaio, cumprimentou todos os presente e relatou 51 

que o Prefeito está de recesso por dez dias. Que o momento é de agradecimento 52 

pela parceria em está aprovando os projetos que são de interesse da população. 53 

Relatou que pegaram a prefeitura com rombos na administração, onde conseguiram 54 
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sanar algumas situações. Logo após o senhor Presidente perguntou se a Sessão 55 

poderia ser realizada sem intervalo, sendo aceito por todos, colocou em discussão o 56 

Plano Diretor do município de Belterra. Não havendo contestação colocou o 57 

documento em votação, que após o sufrágio foi aprovado por unanimidade o Projeto 58 

de Lei que dispõe sobre Plano Diretor Participativo do município de Belterra. Em 59 

continuidade passou a palavra aos Vereadores para as considerações finais. A 60 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro, do PSDB, agradeceu a Deus pela oportunidade 61 

e que o ano que vem possam fazer diferente a tantos requerimentos apresentados 62 

nesta Casa, e os que não tiveram respostas que possam está encaminhando 63 

alguma posição ao Poder Legislativo. Que esta Casa tem colocado o interesse da 64 

população a frente de tudo, e que o Executivo não deveria enxergar as siglas 65 

partidárias. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, do PSC, relatou que 66 

também sente-se frustrado por não conseguir executar algumas das solicitações da 67 

população. Que por outro lado há a consciência que o município passou por 68 

momentos críticos, entretanto conseguiram colocar em dias. Parabenizou o 69 

Coordenado de Planejamento e sua equipe que conseguiu trabalhar firme na revisão 70 

do Plano Diretor. O Vereador Antonio Rocha Junior, do MDB, prestou condolências a 71 

família do jovem Christian o qual teve o prazer de conhecer no sábado no seu 72 

gabinete pegou a cesta básica e a noite aconteceu um acidente na Estrada 04. 73 

Referiu-se ao DEMUTRAN, onde não culpa o Prefeito e sim quem responde pelo 74 

departamento, onde o que se ver são funcionários parecendo à tropa de elite, não 75 

vendo colocarem em prática as ações. Que o Secretário e Coordenador não podem 76 

esperar só do governo deve buscar parcerias. Outra questão é quanto à estrada do 77 

Jamaraquá, onde solicitou que no próximo ano os Poderes Legislativo e Executivo 78 

possa verificar esta demanda, e o Vereador Jurandy Batista que é Vereador da 79 

flona, pudessem buscar uma alternativa. Relatou que o governador fará três posses: 80 

Belém, Marabá e Santarém e nesta ultima será as 18h30, e estende o convite a 81 
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todos. Parabenizou os eleitos que conduzirão a Mesa Diretora biênio 2019/2020 e 82 

teve como Presidente Ulisses Medeiros, Maria de Lourdes 1ª Secretária e como 2º 83 

Secretário o Vereador Antonio Rocha Junior. Que houve um despacho do juiz 84 

referente a outra eleição ocorrida nesta Casa, a qual notifica a outra parte. Desejou 85 

a todos um Feliz Natal e um ano próspero. O Vereador José Helivelton de Noronha 86 

Lima, do PT, relatou que espera que o próximo ano seja se realizações e paz. 87 

Agradeceu a presença de todos. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, do DEM, 88 

convidou todos os Belterrenses para participar do VI INFABEL (Integração dos 89 

Filhos e Amigos de Belterra) dia 22 do mês em curso. Quanto à revisão do Plano 90 

Diretor de Belterra agradece o entendimento de cada Vereador desta Casa e a 91 

organização da Coordenadoria de Planejamento. Parabenizou a Vereadora Auseni 92 

Monteiro, pela conclusão do curso de Psicologia. O Vereador Jurandy Batista 93 

Dantas, do PV, agradeceu o Executivo pelo atendimento das solicitações. Relatou 94 

que a carga horária dos funcionários deve ser revista, onde há setores que precisa 95 

de horário diferenciado. Quanto à estrada do Jamaraquá, já foi por várias vezes com 96 

os órgãos responsáveis para verificar a situação está buscando parcerias para 97 

resolução do problema. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, do PP, relatou que 98 

usará das palavras do Vereador José Helivelton, quando diz que o Prefeito nunca 99 

veio assistir uma sessão, diferente do Vice Prefeito, que constantemente está nesta 100 

Casa, demonstrando harmonia e compromisso. Que se o Prefeito tivesse um pouco 101 

de humildade às coisas não teriam passado da forma que passou, onde foi por dois 102 

anos criticado, porém o mesmo fez algo importante que foi a legalização fundiária do 103 

município. Que o SICREDI irá funcionar no município, e trará avanços. Desculpou-se 104 

se na sessão passada ofendeu alguém e espera que o ano que vem estejam em 105 

harmonia e o próximo Presidente possa realizar um bom trabalho. Disse que verifica 106 

nas redes sociais a entrega de cestas básicas, onde a que está liderando é a do 107 

Lilico. O Senhor Presidente relatou que sente-se realizado em ter cumprido seu 108 
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papel de Vereador. Relatou que não estará nesta Casa na posse da Mesa Diretora, 109 

pois estará visitando sua genitora que está enferma. Nada mais havendo a registrar 110 

declarou encerrada a Sessão Ordinária que contou com a presença de nove 111 

Vereadores, estando ausentes os Vereadores Alaildo Abreu dos Santos e Ulisses 112 

José Medeiros Alves.    113 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos –  114 

1º Secretário: Rubiney de Miranda Braga -  115 

2° Secretário: Jurandy Batista Dantas -  116 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos -  117 

Vereador Antonio Rocha Junior –  118 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro -  119 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 120 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima –  121 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -  122 
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